Nieuwsbrief-04.19
Reitdiep fase 3
Ik vraag u vriendelijk deze nieuwsbrief ook met uw aannemer/installateur te delen! De verspreiding
aan uw aannemer/installateur is uw verantwoordelijkheid. Ik ga er vanuit dat wij het met u als
opdrachtgever hebben gedeeld en dus bij al uw betrokken bouwpartijen bekend is.

DIT IS EEN HERINNERING!
(In werking stellen vacuümtoiletten in uw woning)

ALS UW VERHUIZING ERAAN KOMT
Dat betekent dat uw woning klaar is. Gefeliciteerd en veel woongenot toegewenst. Het is voor ons de reden om
bij u nogmaals onder de aandacht te brengen dat Arcadis door uw aannemer/installateur geïnformeerd moet
worden over de lekdichtheid van de leidingen voor het vacuümtoilet en de voedselrestenvermaler (voor zover bij u
geplaatst). Wij kunnen de leidingen van uw woning pas onder vacuümdruk zetten als wij er zeker van zijn dat er
geen lekkage in uw leidingwerk zit. Dit moet uw aannemer/installateur (of u als opdrachtgever) aantonen. Dit is in
de nieuwsbrief ‘Aansluitingen’ al met u en uw aannemer gedeeld.
Als wij de resultaten van de doormeting op lekdichtheid in uw woning hebben gezien (en positief zijn), pas daarna
kunnen wij de afsluiter in de straat opendraaien. Daarna werkt uw toilet (zonder vacuümdruk kunt u geen gebruik
maken van uw toilet).
Wij snappen dat u druk bent met de afbouw van uw woning en waarschijnlijk gericht bent op de verhuizing. Zet
deze actie op uw verhuislijstje, zodat u na de verhuizing niet onaangenaam wordt verrast en de eerste dagen
gebruik moet maken van de vele bouwtoiletten in Reitdiep
.
Wat kunt u doen om zeker te zijn dat uw toilet (en voedselrestenvermaler) werken als u naar de
woning verhuist?
Zorg dat uw aannemer of installateur de resultaten van de lekdichtheidstest met ons deelt. U mag ook zelf
met de testresultaten naar onze informatie-unit komen. Dit kan bij onze uitvoerder Willem Sikkema is (tel. 0627060452). Hij kan na het inzien van de testresultaten de afsluiter naar uw woning open zetten. Doe dit niet
op het laatste moment, maar ten minste vijf werkdagen voor uw verhuizing!
Nodig uw installateur uit bij het open zetten van de vacuümdruk. Wij hebben inmiddels
een paar keer ervaren dat het systeem in een woning toch niet lekdicht is. Uw
installateur kan het dan direct verhelpen, anders wordt de afsluiter weer dicht gezet en
moet u een nieuwe afspraak inplannen.
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u vragen hebben graag de email:
reitdiep.fase3@arcadis.com te gebruiken. Uiteraard bent u van harte welkom in onze informatie-unit op de
bouwlocatie.
Met vriendelijke groet,
Steef Swart
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